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Sz. Państwo!
Uczestnicy VI Konferencji PTA
Dużymi krokami zbliża się nasza Konferencja. Komitet Organizacyjny pracuje „pełną parą”, jeśli
chcielibyście abyśmy przekazali dodatkowe informacje, proszę przesłać e-maila na
ptaagronom@ur.krakow.pl
Informujemy, że Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Pan
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak objęli Honorowym
Patronatem naszą Konferencję. Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi i Panu Marszałkowi za
docenienie naszych działań. Od samego początku konferencję obejmuje Honorowym Patronatem
JM Rektor UR im. H. Kołłątaja prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Dziękujemy mu za
okazaną pomoc.
W tym newsletterze chcemy przekazać Państwu oprócz informacji ogólnych kilka wiadomości,
które mogą zwiększyć efektywność naukową udziału w konferencji:
1) Możliwość opublikowania prezentowanych prac w Acta Agrobotanica (8 pkt. MNiSW.
Otrzymaliśmy e-maila od Pani dr hab. Bożeny Denisow, Redaktor Naczelnej Acta
Agrobotanica w którym zachęca do składania prac do czasopisma. Poniżej zamieszczamy linki
do strony czasopisma.
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa - strona główna
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/about/submissions - online submissions
2) Postery
Wielkość posterów powinna wynosić 60 x 80 cm, przygotowane w formie elektronicznej
postery (oprócz wersji drukowanej, którą powiesicie Państwo na przygotowanych tablicach)
można przesłać do organizatorów do 15-09-2015 r. Najlepszym formatem byłby PDF, ale
myślę że poradzimy sobie z każdym innym (np. JPG, TIFF i inne). Postaramy się tak
zmodyfikować stronę internetową aby uczestnicy i inni użytkownicy Internetu mogli od 1 dnia
konferencji zobaczyć w komputerze, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym Państwa
postery. Z uwagi na uczestnictwo osób zagranicznych oraz możliwość dotarcia za
pośrednictwem Internetu do szerszej grupy naukowców zalecamy, aby tytuły, opisy tabel i
rycin oraz streszczenie było w j. polskim i angielskim. Ponadto można, nawet drobnym
drukiem (w komputerze można powiększyć), dać odniesienie do kilku pozycji literatury, w tym
własnej (w ramach autopromocji własnych badań).

3) Referaty
Propozycja zawarte w pkt. 2 odnosi się także do prezentacji referatów i doniesień, które będą
obfitsze w treści naukowe (np. podstawowe wyniki badań, które zainteresują potencjalnego
czytelnika) niż zamieszczone w materiałach konferencyjnych streszczenia (szczególnie
prosimy o dwujęzyczne opisy). Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę i prześlecie je wcześniej
zamieścimy z chwilą otwarcia sesji.
Pliki dostarczone w czasie konferencji zostaną także zamieszczone ale w terminie późniejszym.
Dzięki temu prezentowane wyniki badań zostaną udostępnione szerszej grupie zainteresowanych.
Mamy nadzieję, że ten sposób informacji będzie służył zwiększeniu liczby cytowań Państwa
publikacji, co jest korzystne zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Decyzję
pozostawiamy Państwu.
Bardzo dziękujemy tym osobom, które podjęły się przewodniczenia sesjom i pracy w Komisji
Posterowej. Wkrótce ich nazwiska ukażą się w programach na stronie internetowej.
Najpóźniej w I tygodniu września prześlemy wszystkim uczestnikom dodatkowe potrzebne
informacje, jednocześnie prosimy te osoby, które nie dokonały jeszcze opłaty konferencyjnej (a
nie otrzymały indywidualnego ustnego lub pisemnego zaproszenia od organizatorów do udziału
bez opłaty wpisowego) o jej dokonanie. Byłoby nie w porządku w stosunku do innych
uczestników, gdybyśmy nie wywiązali się z tego przykrego obowiązku, a organizatorzy musieliby
wyłożyć dodatkowe środki własne (liczba brakujących wpłat na 18 – 08 – 2015 r. wynosiła 27).
Gdyby Państwo mieli skomplikowaną sprawę organizacyjną proszę zatelefonować do Pani mgr
inż. Barbary Czekaj, która postara się pomóc w każdej sytuacji lub skierować sprawę do
kompetentnej osoby tel. 12 6624382 (Instytut Produkcji Roślinnej). W sprawach naukowych
proszę telefonować do Pani dr hab. Joanny Puły (12 6624368) lub dr Andrzeja Oleksego (tel. 12
6624382). Można przysłać e-maila do każdej z tych osób, na skrzynkę ogólną lub
przewodniczącego.
Do zobaczenia w Krakowie
Za Komitet Organizacyjny
Bogdan Kulig

